
Tökéletesítsük a hadtápkáderek kiképzését 

Írta: V. Jezdakov vezérőrnagy 
· és E. Frolenkov ezredes 

Megjelent: a „Tii Vooruzsennih Szil" c. folyóirat 1987/2. számában 

A hadtudomány és a technika rohamos fejlődésének, a harctevékenységek megvívása módjai 
és formái korszerűsítésének és azok minden oldalú biztosításának viszonyai kiizött fokozódnak a 
tiszti káderekkel, azok SUl,kmai képzettsége színvonalával szemben támasztandó követelmények. 

Ezzel kapcsolatosan a hadtáp tanintézeteknél folyik a tisztek-hallgatók és növendékek kép
zési rendszere, korszerűsítése útjainak állhatatos kutatása. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozott a 
hadtáp katonai főiskoláknak a katonai hadtáp és közlekedési akadémia bázisán megtartott 
tudományos-módszertani konferenciája is. 

A konferencia előtt sokan el sem tudták képzelni, hogy a dolog ilyen váratlanul 
alakul - a korábbi gyakorlatnak megfelelően -, amit a közelmúltig normális jelenségnek 
tekintettek, a felszólalások szövegét, a grafikonokat, a vázlatokat, a kiképzés megszerve
zésével és végrehajtásával kapcsolatos élenjáró tapasztalatokat ismertető egyéb informá
ciós anyagokat, a fotó kiállítás anyagát „házi" viszonyok között készítették el. Egy ilyen 
reprezentatív összevonás levezetése a szokásoknak megfelelően történt. Ismertették a 
témát, megszabták a munkarendet. Kezdetét vette a referátum megtartása. 

A referátumot tartó, Lenin-renddel kitüntetett Katonai Hadtáp és Közlekedési 
Akadémia parancsnoka, G. Pasztuhovszkij altábornagy olyan kulcsfontosságú problé
mákra hívta fel a résztvevők figyelmét, mint a kiképzési folyamat minőségének és folya
matosságának elérése, az oktatás hatékonyságának és minőségének a metodika és a gya
korlat tendenciája gyökeres javításának alapján való növelése, a jövő hadtápszakemberek 
eszmei-politikai és erkölcsi nevelésének erősítése, a pedagógus szerepe és jelentősége. 
Az akadémia tudományos tanácsa, politikai osztálya, vezető tanszékei ezzel kapcsolatos 
tevékenységének elemzésekor az előadó megemlítette a pozitívumokat és a hiányossá
gokat, javaslatokat adott az oktatás intenzitásának fokozásával kapcsolatosan. 

A referátum befejezése után, a kijelölt hozzászólók már előkészítették korábban 
összeállított téziseiket, az események azonban a továbbiakban a következőképpen ját
szódtak le. 

A konferencia vezetője, I. Golusko vezérezredes, a szovjet fegyveres erők hadtáp
törzsfőnöke arra kérte a hallgatóságot, hogy helyükről felállva mondják el, mi ragadta 
meg figyelmüket a referátumból, milyen értékesebb információt tartalmaz az a résztve
vők számára, mit lehet abból átvenni, hogy átalakulást (peresztrojka) lehessen elérni a 
hallgatók és a növendékek oktatásában, véleményünk szerint, mely tanácsokat és javas
latokat lehet felhasználni. 
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Szót kapott V. Mukamolov vezérőrnagy, a volgai katonai hadtápfőiskola parancs
noka. Ő arról beszélt, hogy a tanintézetben - napjaink követelményeiből kiindulva -
nem kis erőfeszítéseket tesznek a kiképzési folyamat minőségileg új alapokon történő 
átalakítására. A konferencia vezetője felkéri a többi elvtársakat annak megválaszolására, 
hogy milyen rövid idő alatt lehet növelni az oktatás minőségét, lehet elérni korszerűsí
tést a kiképzési folyamat tervezésében. Ezzel a kérdéssel kapcsolatos gondolatait kifej
tette K. Baranszkij, A. Szazomov elvtárs és mások. A tanácsteremben észrevehetően 
kialakult a mindenkit érdeklő nyílt, közvetlen és őszinte vita. 

Nekünk a hallgatók oktatásának javítását, mint a harckészültség fokozásával kap
csolatos feladat végrehajtását kell vizsgálnunk - hangsúlyozta felszólalásában A. Pro
kopcsik ezredes, a Katonai Hadtáp és Közlekedési Akadémia csapathadtáp tanszékének 
vezetője. És itt a fő hangsúlyt az oktatás intenzitásának növelésére kell helyezni, annak 
felgyorsításának és minősége javításának alapján. 

Meg kell mondani, hogy ennek a tanszéknek a tisztjei és kollektívája már sok min
dent tettek, újszerűen oldották meg a gyakorlati oktatás megszervezését. A parancsnoki 
és törzsvezetési gyakorlatokat most nem évfolyamonként fogják megtartani, mint 
ahogy eddig tették, hanem futószaJagszerűen. Igaz, hogy ilyen szervezés mellett jelentő
sen nőtt az előadók leterheltsége, de javult a minőség. A gyakorlatok idejére az egyes 
beosztásokra kijelölendő hallgatók száma most kétszeresére csökkent, ami lehetővé 
tette azt, hogy mindegyik önállóan végezze funkcionális feladatait. 

Az egyes tantermeknek speciális tablókkal való felszerelése lehetővé tette a kikép
zési kérdések feldolgozása idejének csökkentését. Ezt a. célt szolgálja az ezredhadtáp 
valamennyi elemeivel előké�zített elhelyezési körlete is. A hallgatók jóval rövidebb idő 
alatt tanulmányozhatják annak felszereltségét és műszaki vonatkozású berendezését, 
gyakorolhatják a tömegpusztító fegyverek elleni védelem, valamint őrzés és védelem 
megszervezésének kérdéseit, a vezetés gyakorlati megszervezését. 

Az oktatás intenzitása fokozásának egyik sarkalatos pontja - harc a kiképzési anyag 
elsajátítása idejének csökkentéséért. Maximális ismeret minimális idő alatt - így kell 
most értelmezni az oktatás módszertana (metodikája) javításának problémáját. Nagy 
érdeklődést váltott ki ezzel kapcsolatosan A. Prokopcsik ezredes bejelentése. A közel
múltban a tanszéken kidolgoztak egy, több tucat kiképzési órára szóló komplex mód
szertani feladatot. A többi tantárggyal való strukturális-logikai kölcsönös összefüggés 
következtében ez lehetővé tette olyan szituáció modellezését, amikor a hadtáp irányító
jának tényleges harc idején rövid idő alatt kell értékelni a helyzetet, meghozni elhatáro
zását, kiadni intézkedéseit és ellenőrizni azok végrehajtását, egyeztetni az egyes kérdése
ket az alárendeltségébe nem tartozó szolgálati ágakkal. Ezt a célt szolgálja az adatbázis
nak az automatizált kiképző komplexum könyvtárába idejében történő betáplálása, 
majd kivetítése a display képernyőjén a foglalkozások és gyakorlások idején. Ez a mód
szertani újdonság lehetővé tette azt, hogy hetvenöt száz<\lékkal csökkentsék a helyzet 
hallgatókkal való ismertetésére szükséges időt. 

Igaz, itt meg kell jegyezni a következőt. Egy kérdés csökkenti egy meghatározott 
terjedelmű információ elsajátításának idejét, törekedni a megértésre, más kérdés - az 
ismeret meggyőződéssé való átváltoztatása. A bemutatott vázlatok, grafikonok, diag
rammok demonstrálták, hogy milyen irányban halad a kutatás. 

A referátum megvitatása folyamán megvizsgáltak más, az oktatás intenzitása növe
lésére, az oktatás és a gyakorlat közötti kapcsolat erősítésére vonatkozó kérdéseket is. 
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Megállapították pl. annak szükségességét, hogy a fakultás (évfolyam) és zászlóalj- ( szá
zad-) parancsnokok szerepe növekedjen a hallgatók és növendékek között folyó egyéni 
nevelőmunkában, az közeledjen a jövő hadtápszakemberei kiképzésének konkrét fel
adataihoz. A parancsnokoknak nemcsak az a feladata, hogy biztosítsák az alárendeltek 
példás viselkedését, a napirendnek azok általi szigorú betartását, hanem az is, hogy min
den eszközzel járuljanak hozzá azok szakmai jártasságának tökéletesítéséhez. Ezért a 
fakultások és a zászlóaljak szolgálati közegei a hallgatók általános műveltségi és össz
fegyvernemi képzésének figyelembevételével alakítsák meg a tanulócsoportokat. A 
hadtápszakemberek képzése minősége javításának fontos feltétele annak felülvizsgálata, 
hogyan közelítsék meg ( viszonyuljanak) a hallgatók és a növendékek a technikai eszkö
zök tanulmányozását(-ához). Napjainkban legelsősorban az új technikát kell elsajátítani. 
Jól kell ismernie azok fejlődésének perspektíváit az elkövetkező 10-15 év alatt és ennek 
megfelelően kell részükre az elméleti és gyakorlati foglalkozásokat megtartani. 

Nem kevésbé fontos annak szemelőtt tartása sem, hogy a kiképzési-anyagi bázis 
maximálisan közelítsen azokhoz a viszonyokhoz, amelyek között a katonai főiskolák 
végzős hallgatóinak majd dolgozniuk kell. A felszólalók hangsúlyozták, hogy a Katonai 
Hadtáp és Közlekedési Akadémián pl. be kell rendezni a parancsnok hadtáphelyettesé
nek részére gyakorló munkahelyet, a csapatgazdálkodás irányítására szolgáló központot, 
más gyakorló objektumokat, amelyek lehetővé tennék a hadtápfőnök gyakorlati tevé
kenységének problémáit, így vagy úgy érintő különféle szituációk modellezését. 

A konferencia parázs hangulata a szekciókban folyó munka alatt sem csökkent. 
Közülük valamennyien a kiképzési folyamat korszerűsítésének módjait vitatták meg. A 
Hadtáp és Közlekedési Akadémia által kidolgozott strukturális-logikai vázlat felkeltette 
a résztvevők érdeklődését. Ez a vázlat szemléltetően bemutatta a kiképzés megszervezé
sének főbb elveit, tartalmazta a szemeszterenként tanulmányozandó tantárgyak jegyzé
két és terjedelmét, a feladatok feldolgozásának sorrendjét, a csapatgyakorlat végrehajtá· 
sának rendjét, az ellenőrzés összes formáit, azon tantárgyak felsorolását, amelyekből 
államvizsgázni kell stb. Egy ilyen vázlat nem kis segítséget jelent a kiképzésben, ez alap
jában véve rövidítve tartalmazza a kiképzési tervet, programot és ahogy azt a Hadtáp és 
Közlekedési Akadémia kiképzési osztályának vezetője, V. Rubcov vezérőrnagy hozzá
szólásában hangsúlyozta lehetővé teszi a tervezés hiányosságainak és gyenge pontjainak 
felismerését. 

Az oktatás metodikájának javításában pozitív eredmények kétségtelenül csak kol
lektív erőfeszítésekkel, precízen szervezett együttműködéssel lehetnek. Ezért nem a 
véletlen műve az, hogy az akadémián nagy gondot fordítanak a tanszékek közötti mód
szertani értekezletekre, amelyeken rendszerint részt vesznek nemcsak a tanszékek veze
tői, hanem a fakultás parancsnokságok, a kiképzési tervek és programok kidolgozásáért 
felelős előadók is. Általában megvitatják a kiképzési terv-tervezeteket, a magyarázó fel
jegyzéseket, a szakemberek felkészítésének és az oktatandó tantárgyaknak strukturális
logikai vázlatát, a tematikát és foglalkozás fajtánkénti óraelosztást stb. Véleményünk 
szerint az ilyen értekezletek munkájában az a legértékesebb, hogy azokon meggyőződ
nek arról megfelel-e az egyes tantárgyak tematikája az irányelveknek, megoldják az okta
tás aktív formái és módjai felhasználásának, a kompjuterizálásnak kérdéseit. Az akadé
mián csupán hat hónap alatt több mint negyven tanszék közötti értekezletet tartottak. 

A Katonai Hadtáp és Közlekedési Akadémia professzori-előadói állomány hatal
mas munkát végez az oktatás korszerűsítésével kapcsolatosan és egyéb más irányokban. 
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Nagy jelentőséget tulajdonítanak pl. az osztályozó jelleggörbék elkészítése metodikájá
nak, a végzős hallgató által a kijelölt beosztással kapcsolatos professziogramma kidolgo
zásának, a tantárgyak jegyzéke és terjedelme tudományos meghatározásának stb. V. 
Rubcov vezérőrnagy beszélt a konferencia résztvevőinek ezen kérdésekkel kapcsolatos 
kutatások tartalmáról és sorrendjéről, megemlítette a munka közben tapasztalható 
nehézségeket. 

A megalapozottság jellemezte H. Panykov ezredesnek, az OSZSZK eredményes 
tudósának, a műszaki tudomány doktorának, professzornak a hozzászólását. Panykov 
ezredes hangsúlyozta, hogy a katonai akadémiák és tiszti iskolák 1987-ben végző hallga
tóinak és növendékeinek a 2000. év fegyverzetével és technikájával lesz dolguk. Hogy 
ez mit is fog jelenteni, arról beszéltek N. Volkov, V. Scserbak vezérőrnagyok és mások 
is. Számolnak- e  ezzel a kiképzési tervek és programok? Sajnos - állapította meg N. 
Pinykov, egyesek előnyben részesítik az utasítások és szabályzatok tanulmányozását, 
csökkentve a technika tanulmányozására fordítandó órák számát. Itt nagyon sok múlik 
a tanszékek kollektíváinak munkásságán, energiáján, kezdeményezésén és állhatatossá
gán. 

Tanítani magukat a tanítókat is - így van a lecke feladva. A hozzászólók megállapí
tották, hogy ezt sajnos egyes vezetők nem értik teljesen. Valamilyen oknál fogva az 
előadó képzettsége növelésének csak olyan formáját szorgalmazzák, mint a különböző 
tanfolyamok, a parancsnoki kiképzés és ezzel be van fejezve. Természetesen ez fontos, 
de nem elegendő. A műszaki-tudományos haladás felgyorsulásának évszázadában 
kevés, hogy az előadó csak azt tudja (ismerje) és adja át a hallgatóknak, amit már tanul
tak és ami már ismert. Az előadónak napjainkban kutatónak, alkotónak, tudományos 
munkát végezni képesnek kell lennie. És mi történik a valóságban? Kutatásra kevés, 
önképzésre és önálló munkára gyakorlatilag nem marad idő. A továbbiakban a profesz
szor hangsúlyozta, hogy a tanszéket gyakran megterhelik különböző jelentések, beszá
molók, tervek stb. készítésével. Ez felemészti az erőt, az időt és az energiát, lehetetlenné 
teszi a kezdeményezést, azt eredményezi, hogy a tanszék beosztottjainak elmegy a 
kedve a kutatásoktól. 

A hadtápbiztosítás folyamatának modellezése lehetővé teszi az oktatás technoló
giájának optimalizálását, a legracionálisabb rendszer kiválasztását, köztük a hallgatók és 
a növendékek kiválasztásakor is. Ebben a munkában hatékonyságot - hangsúlyozta 
hozzászólásában N. Gorokov ezredes, a rjazánai katonai gépkocsi mérnöki főiskola 
képviselője - a főiskola végzős növendéke osztályozó jelleggörbéjének optimalizálásával 
is el lehet érni. Véleménye: az érvényben levő oktatási rendszernek egy sor hiányossága 
van. Egyelőre még nem dolgozták ki a gépkocsizó-szakember „átmenő" modelljét, ami
nek figyelembe kellene venni egyrészt a végzős hallgatóval szemben jelenleg és perspek
tívában támasztandó követelményeket, másrészt a célok elérésének módjait az oktatás 
során. 

A szakképzettség növelését szolgáló tanfolyamokhoz hasonlóan hiányzik az akadé
miák és főiskolák végzős szakemberei modelljeinek a pontos szétválasztása is. Miért? 
Azért, mert a főiskolák és akadémiák kiképzési programjait nem mindig hangolják össze 
és ezért eléggé gyakori a párhuzamosság ( dublírozás ). A főiskolák és akadémiák gépjár
műtechnika üzemeltetése tanszékein pl. a tervezéssel, az üzemeltetéssel, a diagnosztizá
lás és műszaki karbantartásával, a tárolással stb. kapcsolatos témák majdnem teljes egé
szében ismétlődnek. És akad-e ennek alámámasztására valamiféle magyarázat? Magától 
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értetődően nem! A tiszt lényeges hibának tekinti azt is, hogy az akadémián, a főiskolán, 
a tanfolyamokon a kiképzési normatívák, a technikai kiképzéssel, a technika karbantar
tással és egyéb területekkel kapcsolatos gyakorlati ismeretek és jártasságok fokozatos 
növelésének rendszerét nem gondolták át kellőképpen. 

Nyilvánvalóvá lett, hogy az ismeretek növekvő terjedelme és a korlátozott oktatási 
idő között az utóbbi években teljes nagyságában mutatkozó eltérés maga után vonja az 
oktatás metodikájának, az intenzitás növelésének irányában történő átalakítását. És itt 
félmegoldások valószínűleg nem elegendőek. Gyökeres átalakításra, a kiképzési folya
mat új, hatékonyabb megközelítésének keresésére és meghonosítására van szükség. 
Pontosan erre összpontosította hozzászólásában a figyelmet V. Golovko vezérőrnagy 
„Marxista-leninista szemszögből - hangsúlyozta - a megismerés folyamata magában 
foglalja az információ érzékelését és annak a későbbiekbeni megértését, általánosítását, 
ismeretekké és meggyőződéssé való átváltoztatását". A katonai tanintézetekben bizo
nyos mértékben megtanulták a kiképzési információ átadásának meggyorsítását, gyors 
és eredményes megértése, igazi ismeretekké és jártasságokká való átváltoztatása azonban 
még alacsony színvonalon mozog. Jelen pillanatban pontosan ez limitálja a kiképzési 
folyamat intenzívvé tételét. Milyen irányokban folyik is itt tulajdonképpen a kutatás? 
Ezt meg lehetett állapítani a bemutatott plakátok és vázlatok alapján. Mindenekelőtt 
folyik az oktatás tartalmának a gyökeres átalakítása, az oktatás alapvető volta és alkalma
zott jelentősége fokozásának ( növelésének)irányában. Továbbá az oktatás új módszerei
nek kutatása és meghonosítása és a hallgatók egyéni tanulásának megszervezése, a pro
fesszori-előadói állomány tudományos-pedagógiai képzettségének növelése, a kiképző
kutató anyagi bázis fejlesztése. 

Arról, hogy az oktatás intenzívvé tételének egyes kérdéseit milyen úton sikerült 
megoldani E. Fagyejenko vezérőrnagy is szólott hozzászólásában. Az ő véleménye sze
rint ezt a problémát csak úgy lehet megoldani, hogy a hadtápbiztosítás szervezőinek -
szakembereinek jártasságát összekapcsoljuk a géppel való dialógus folytatására való 
képességgel. Ezért nem véletlen, hogy a hadtápvezetési tanszéken különös jelentőséget 
tulajdonítanak a haqtáp-harcászati és más helyzet számítástechnika segítségével történő 
modellezésének. Itt ugyancsak folyik a hadtápbiztosítás folyamatai matematikai modell
jeinek vagyis, ha nem is az összes, de mindenesetre a munkaigényes számvetési felada
tok egységes adatbázis alapján való megoldását lehetővé tevő alkalmazott programcso
magok létrehozásának a kutatása. A tanszékvezető hangsúlyozta, hogy a jövőben bizto
sítani fogják azt, hogy minden hallgató jártasságra tegyen szert az elektronika és az 
informatika legújabb vívmányainak hozzáértő kezelésében. A hallgatók feladatainak 
meghatározott részét átadják a kompjutereknek. 

A konferencia résztvevői tárgyilagosan, alkotóan viszonyultak a felmerült problé
mák megvitatásához. Az aktivitás méreteit az alábbi tényekkel lehet demonstrálni. A 
plenáris üléseken hozzászólt kb. húsz, a tizenkettő szekció ülésein pedig több mint egy
száz fő. A konferencia munkájában több mint négyszáz, különböző profilú szakember
pedagógus vett részt. A konferencia résztvevőinek bemutatták a hadtápbiztosítással 
kapcsolatos bemutató foglalkozások előkészítésének és tábori viszonyok közötti leveze
tésének, az alegységek tábori viszonyok közötti életkörülményeinek, a személyi állo
mány fertőtlenítésével és mentesítésével, a technika és az anyag vegyimentesítésével 
kapcsolatos rendszabályok végrehajtásának rendjét és megszervezését. 

A résztvevők kétségtelenül gazdagították ismereteiket, nagyon sok hasznos tanács
csal, javaslattal vértezték fel magukat. Azonkívül a konferencia összességében lehetővé 
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tette annak megállapítását, hogy a hadtápszakemberek elméleti és gyakorlati képzésének 
fejlődése helyes irányban halad. Egy sor, a pedagógiával kapcsolatos tudományos nézet 
vonatkozásában meghatározott haladást értek el. 

Minden felszólalást a hadtápszakemberek politikai nevelése, közgazdasági képzése 
erősítésének gondolata hatotta át. És ez nem véletlen, mivel a főiskola a hadtápszakem
bereknek nem csak a szakmai, hanem az eszmei-politikai, erkölcsi arculatát is meghatá
rozza, igen nagy hatással van annak világnézetére, kommunista meggyőződésének és 
öntudatosságának formálására. 

A konferenciának l. Golusko vezérezredes vonta meg a mérlegét. Elemezte a kon
ferencia résztvevőinek felszólalásait. Az SZKP KB „Az ország közép- és felsőoktatása 
átalakításának főbb irányai" e. okmány tervezetének szellemében javaslatokat adott a 
kiképző-nevelő munka korszerűsítésére vonatkozóan. Többek között rámutatott arra, 
hogy erősíteni kell a kapcsolatokat a katonai tanintézetek, s a csapatok között, meg kell 
honosítani az oktatásban a korszerű módszereket, tovább kell fejleszteni a kiképző
anyagi bázist, aktivizálni kell a kiképzési tervek és programok átdolgozásával kapcsola
tos tevékenységet. 

,,Az idő az élet minden területén kezdeményezést, alkotást igényel - hangsúlyozták a tár.ra
dalmi tudomány tanszékvezetők össz-szövetségi értekezletén - újszerűségénél és méreteinél fogva 
olyan példa nélküli feladatokat helyezett előtérbe, amelyeket meg kell oldani záros határidőn 
belül. " Ez teijes mértékben vonatkozik a hadtáp katonai tanintézetekre is. 
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